
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Φω-
τούλας Μπαμπάτσικου Αναπληρώτριας Καθηγή-
τριας σε οργανική.

2 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Γεωργίου Μπανίλα σε οργανική.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας Άννας Μπενάκη σε ορ-
γανική.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Σταματίου Μπογιατζή σε ορ-
γανική.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Αντωνίου Μπόγρη σε οργανική.

6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Ναβροζίδου σε 
οργανική.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Αναπλη-
ρώτριας Καθηγήτριας Ιωάννας Γκρέκ σε οργανική.

8 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Νομικού σε ορ-
γανική.

9 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Κλήμη Νταλιάνη σε οργανική.

10 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας Ευθαλίας Ντουρτόγλου 
σε οργανική.

11 Πράξη μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γεωργίας Οικο-
νόμου σε οργανική.

12 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας Ευσταθίας Παπαγεωρ-
γίου σε οργανική.

13 Μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Παπαποστό-
λου σε οργανική.

14 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Ευάγγελου Πατέρα σε οργα-
νική.

15 Μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Πάτση σε οργανική».

16 Μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας Φανής Πεχλιβάνη σε 
οργανική.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φε.7/4168 (1)
Μ  ετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Φω-

τούλας Μπαμπάτσικου Αναπληρώτριας Καθηγή-

τριας σε οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 317/22.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Φωτούλας Μπα-
μπάτσικου, με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς 
θέσης της σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αρ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΦΩ-
ΤΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ του Παναγιώτη, μέλους του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4209 (2)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Μπανίλα σε οργα-

νική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 375/26.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Μπανίλα, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αρ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε: 

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΜΠΑΝΙΛΑ του Παναγιώτη, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Αριθμ. Φε.7/4211 (3)
Μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Άννας Μπενάκη σε ορ-

γανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α')«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 987/2.4.2018 εμπρόθεσμη αίτηση 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Άννας Μπενάκη, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αρ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΑΝ-
ΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ του Γεωργίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοι-
νωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/4212 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Σταματίου Μπογιατζή σε ορ-

γανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2128/19.4.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Σταματίου Μπογιατζή, 
με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΣΤΑΜΑ-
ΤΙΟΥ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ του Χρήστου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έρ-
γων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανι-
κή θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4213 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Αντωνίου Μπόγρη σε οργα-

νική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 458/28.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αντωνίου Μπόγρη, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΜΠΟΓΡΗ του Γεωργίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 
02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4214 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Ναβροζίδου σε 

οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α')«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αρ. πρωτ. 397/27.3.2018 εμπρόθεσμη αίτηση 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Ναβροζίδου, 
με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της 
σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΕΛΕΝΗΣ 
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ του Θεοδώρου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Γραφίστικης και Οπτικής Επικοι-
νωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. Φε.7/4215 (7)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Ιωάννας Γκρέκ σε ορ-

γανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α'.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αρ. πρωτ. 210/19.3.2018 εμπρόθεσμη αίτηση 
της Ιωάννας Γκρέκ, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αρ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΙΩ-
ΑΝΝΑΣ ΓΚΡΕΚ του Νικολάου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4216 (8)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Νομικού σε ορ-

γανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α')«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 403/27.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Νομικού, 
με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ του Ιωάννη, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφίστικης και Οπτικής 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 
02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4217 (9)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Κλήμη Νταλιάνη σε οργα-

νική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 323/22.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κλήμη Νταλιάνη, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αρ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
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Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΚΛΗ-
ΜΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ του Στέφανου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4218 (10)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Ευθαλίας Ντουρτόγλου 

σε οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/2.3.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 
περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1649/3.4.2018 εμπρόθεσμη αίτη-
ση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ευθαλίας Ντουρτό-
γλου, με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
της σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε: 

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΕΥΘΑ-
ΛΙΑΣ ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Αριθμ. Φε.7/4219 (11)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Γεωργίας Οικονόμου 

σε οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2117/19.4.2018 εμπρόθεσμη 
αίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γεωργίας Οι-
κονόμου, με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς 
θέσης της σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Παναγιώτη, μέλους του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4220 (12)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Ευσταθίας Παπαγεωρ-

γίου σε οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α'.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
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διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 308/21.3.2018 εμπρόθεσμη αίτη-
ση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ευσταθίας Παπα-
γεωργίου, με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς 
θέσης της σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση- 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Γεωργίου, μέλους του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4222 (13)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Απόστολου Παπαποστόλου 

σε οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 449/28.3.2018 εμπρόθεσμη αίτη-
ση του Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Παπαποστό-
λου, με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση 
- Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Αναστασίου, μέλους του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφίστικης και 
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, σε οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημε-
ρομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/4223 (14)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Ευάγγελου Πατέρα σε ορ-

γανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 440/28.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ευάγγελου Πατέρα, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ του Στέφανου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26045Τεύχος Β’ 2338/20.06.2018

Αριθμ. Φε.7/4224 (15)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Πάτση σε οργα-

νική».

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 491/29.3.2018 εμπρόθεσμη αί-
τηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Πάτση, με 
θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΠΑΤΣΗ του Παναγιώτη, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλ. από 
02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Αριθμ. Φε.7/4225 (16)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας Φανής Πεχλιβάνη σε 

οργανική.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/

02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 περίπτωση α΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)«Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 508/29-3-2018 εμπρόθεσμη αίτη-
ση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Φανής Πεχλιβάνη, 
με θέμα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της 
σε οργανική της ίδιας βαθμίδας.

5. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κλπ.», αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της ΦΑ-
ΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ του Μιχαήλ, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, 
από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02023382006180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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